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Abstract
Background and purpose: In recent decades, various efforts have been made to replace
synthetic materials with natural disinfectants that have less disadvantages and lead to similar or even
better results. The present study was conducted to compare the effect of Artemisia aucheri and Zataria
multiflora as natural disinfectants with those of Deconex and sodium hypochlorite as two industrial
disinfectants on Candida albicans.
Materials and methods: This experimental study was conducted in 128 resin acrylic dentures.
After the inoculation of C. albicans on each denture, they were divided into four groups, each containing
32 dentures. Deconex, Sodium hypochlorite, Artemisia aucheri, and Zataria multiflora were administered
in each group in four densities (0.1, 0.01, 0.001, and 0.0001). The data were analyzed in SPSS V19
applying t-test.
Results: The four disinfectants were applied for 10 and 60 min. Deconex showed the highest
disinfection effect on samples (P<0.05). There were no significant differences between the effect of
Artemisia aucheri and Zataria multiflora after 60 min and 10 min. However, it was found that the
potency of Artemisia aucheri and Zataria multiflora increased after 60 min.
Conclusion: Current findings showed chemical disinfectants with higher potency in short-time
intervals, compared to the natural ones. But, after a longer period of time, Artemisia aucheri and Zataria
multiflora exerted similar effects as those of the synthetic disinfectants.
Keywords: complete denture, dental disinfectants, sodium hypochlorite, Deconex, Artemisia aucheri,
Zataria multiflora
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چكیده
سابقه و هدف :در دهههای اخیر ،تالشهایی در جهت بررسی خواص و جایگزینی مواد ضد عفونیکنندد بیییدی بدا
قدرت اثر مشابه و یا حتی بهتر و میایب کم تر نسیت به مواد سنتتیک صورت گرفته است .مطالیه پیش رو با هدد ماایسده
دو ماد ضد عفونی کنند بیییی درمنه کوهی (آرتیمزیا) و آویشن با دو ماد صنیتی دکونکس و هیپوکلریت سددیم علیده
کاندیدا آلییکانس صورت گرفته است.
مواد و روشها :در این مطالیه آزمایشگاهی تیداد  821دنچر رزین آکریلی تهیه شد .پس از تلایح کاندیدا آلییکانس بدر
روی هر دنچر ،دنچرها به  4گرو  22تایی تاسیم شدند .در هر گرو یکی از  4ماد ضد عفونیکنند دکدونکس ،هیپوکلریدت
سدیم ،آویشن و آرتیمزیا در  4غلطت  0/008 ، 0/08 ، 0/8و  0/0008جهت ماایسه اثر ضد عفونیکنندگی اعمدا شدد .بدرای
ماایسه گرو ها از آزمون  Tمستال استفاد شد و داد ها توسط نرمافزار  SPSSنسخه  81تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهههههها :پددس ازاعمددا چهارمدداد ضدددعفونیکننددد بدده مدددت  80و  00دقیادده ،دکددونکس دارای بددیشتددرین
اثرضدعفونیکنندگی بود ( .)P <0/00دراثرآویشن و آرتیمزیا بیداز  00دقیاه درماایسه با  80دقیاه تفاوت مینیدار نیود .با
این وجود ،اثر آویشن و آرتیمزیا پس از  00دقیاه افزایش مییابد.
استنتاج :نتایج مطالیه حاضر بیانگر تاثیر ضدعفونی کنندگی بیشتر مواد شیمیایی در مدت زمان کمتر نسیت بده مدواد
بیییی میباشد ولی در زمان بوالنیتر آویشن وآرتیمزیا اثری نزدیک تر به مواد سنتتیک دارند.
واژه های کلیدی :دنچر کامل ،ضد عفونی کنند  ،هیوکلریت سدیم ،دکونکس،آرتیمزیا ،آویشن
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مقایسه خاصیت ضدعفونی کنندگی هیپوکلریت سدیم،
دکونکس ،آویشن و آرتیمزیاروی سطح دنچر هایکامل
رزین آکریلی :مطالعه آزمایشگاهی

خاصيت ضدعفوني کنندگي هيپوکلریت سدیم،دکونكس

کامل متحرک است کده اصدوالً در درمدان بیمداران بدی

سانتیمتر میباشد .گونههای مختلف این گیا از شما تا

دندان مسن استفاد میشود .این افراد بده دلیدل وضدییت

جنوب ایران گسترش داشدته و گسدترد دمدایی بداالیی را

تالیل یافته جسمانی ،بیشتر مستید به بیماریهای عفونی

تحمل میکنند .این گیا دارای ساباهای بوالنی در بب

هستند .بده عدالو ایدن افدراد همکداری کدمتدر و گداهی

سنتی میباشد .وجود خاصیت آنتیاکسدیدانی و ضددالتهابی

توانایی کمتری در زمینه رعایت بهداشت مناسدب دهدان

در بسیاری از گونههای آرتیمزیا اثیات شد

اسدت(.)28،20

دارند .از جملده عفوندتهدای شدایع در بیمداران اسدتفاد

وجود ترکییات آنتیاکسیدانی مثل کدامفور درآرتیمزیدا بده

کنند از دنچرهای کامل رزینی عفوندت کاندیددیازیس

اثیات رسید است( .)22،22این گیا خاصیت ضد انگلدی

به ویژ کاندیدا آلییکانس میباشد( .)2-1اگرچه تداکنون

دارد و در سا های اخیر تحایادات گونداگونی روی آن

روشها و مواد مختلفی برای ضدعفونی کدردن از جملده

انجددام شددد اسددت( .)24-20اثددر عصددار آرتیمزیددا روی

استفاد از گاز اتیلن اکساید ،اتوکالو ،امدوا میکروویدوو...

لیشمانیای ماژور ،تاثیرات ضد لیشمانیایی این گیدا را بده

به کار رفتده اسدت امدا بده نیدر مدیرسدد کده اسدتفاد از

اثیددات رسدداند اسددت( .)20عصددار آویشددن یددک مدداد

مواد شیمیایی قابل اعتمدادترین و کداربردیتدرین روش،

ضدعفونیکنند بیییی میباشد که از گیا زاتاریا مدالتی

جهت ضدعفونی کردن قالبها و پدالکهدای متحدرک

فلورا به دست میآید .این گیا در ایدران بدا ندام آویشدن

میباشد( .)1-81نکته مهم در انتخاب محلو های شدیمیایی

شیرازی شناخته میشود که یک گیا ارزشدمند دارویدی

ضدعفونیکنند  ،آگاهی نسیت به این موضوع میباشدد

متیلق به خانواد المیناسده مدیباشدد و بدهبدور وسدیع در

که تمام این مواد دارای میاییی از جمله سمیت و محدرک

منابق مرکزی و جنوبی ایران رویش پیدا میکند( .)21از

بودن برای پوست و غشاهای مخدابی و پتانسدیل آسدیب

بخدشهدای خشددک شدد انددام هددوایی گیدا بده عنددوان

رسانی به پالک های متحرک و بسیاری مشکالت دیگر

بیددمدهنددد و نگهدارنددد در غددصاهای صددنیتی اسددتفاد

میباشند .از ایدن جهدت میرفدی مدواد ضددعفونیکنندد

میشود( .)21در ایدران از آویشدن بده خدابر اثدرات ضدد

جدید با میایب کمتر میتواند فرآیند کنتدر عفوندت را

عفددونیکنندددگی ،تسددکیندهندددگی و ضددد نفددخ آن ،در

به نحو موثری بهیود بخشد .بررسی فرآورد های بیییدی

درمدانهددای سدنتی در اقددوام مختلدف اسددتفاد مدیشددود.

فیا علیه گونههای کاندیدا به منیور درمان عفونتهای

اصلیترین ترکییات عصدار ایدن گیدا ترکییدات فندولی

دهانی ناشی از این قارچها ،در  80سا اخیر با تحایق بر

از جملدده کددارواکرو  ،تیمددو و اوژنددو

هسددتند(.)21

روی گونههای گیاهی بهبور قابل توجهی افزایش یافتده

ترکییدددات فندددولی موجدددود در آن بددده داشدددتن فیالیدددت

است و فرآورد های بیییی مشتق شد از گیاهان ممکن

آنتیمیکروبیا میرو

هستند .تاثیر عصدار آویشدن بدر

است به صورت بالاو منجر به پیدایش ترکییدات جدیدد

روی میکروارگانیسددمهددایی مثددل کاندیدددا آلییکددانس،

شوند که میتوانند روی ایدن قدارچ هدا عمدل کنندد(.)81

اسدددتافیلوکوک اور دددوس و اشریشدددیاکلی دهدددانی در

بیق مطالیات کتابخانه ای  ،نزدیک به  201گونه گیاهی

مطالیات متیدد بررسی شد است( .)20-22موارد استفاد

از  14تیر به منیور تاثیر ضد کاندیدا مورد بررسی قدرار

عصار آویشن در دندانپزشکی که تا کنون مورد مطالیه

گرفتهند( .)81از جمله این مواد ضدعفونی کنند بیییدی،

قرار گرفته است شامل استفاد به عنوان ماد شست و شو

عصار آویشن وآرتیمزیا میباشند .جدنس درمنده بدا ندام

دهندددد و ضددددعفونیکنندددد کاندددا دنددددان و درمدددان

علمی آرتیمزیا گیاهی است از خانواد گدل سدتار ایهدا

استوماتیت دنچر میباشد(.)20،24

با جدنسهدای متندوع کده  200الدی  400گونده را شدامل
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در البراتوارهددای دندانپزشددکی سدداخته شددود ،دنچرهددای

میشود .آرتیمزیدا گیداهی بوتدهای بده ارتفداع  20تدا 00

پژوهشی

علی آقاجانی و همکاران

میکروارگانیسمها ازسطح دنچرهایکامل متحرک آکریلدی

تمام سطح نمونه ها پوشید شود .پس از  80دقیاه و یک

و ماایسه اثر ضددعفونیکننددگی آنهدا بدا هیپوکلریدت

ساعت نموندههدا بدا سدرم فیزیولدوژی شسدته شددند و در

سدیم و دکونکس که بهبدور میمدو بدرای ضددعفونی

داخل کیسه پالستیکی حاوی پنیه استریل مربدوب قدرار

اپالینسهای متحرک پروتزی استفاد میشوند صدورت

داد شدند.

نگرفته است .با این تفاسیر به نیر میرسد که ماایسه اثدر

 -2عصددار آویشددن :در ایددن مطالیدده ،از عصددار

میکروارگانیسمها از سطح دنچرهای

آویشن (شرکت دارویی باریج اسدانس ،کاشدان ،ایدران)

آکریلی متحرک قیل از به کار گرفتن این عصار هدا بده

با غلطت  20 ul/mlاستفاد شد .نمونهها پس از  80ثانیده

صورت میمو ضروری میباشد.

شست و شو با آب به وسیله عصار آویشدن اسدپری شددند.

این مواد در حص

پس از گصشت زمان  80دقیاه و یک ساعت نمونههدا بدا

مواد و روش ها
ایددددن مطالیدددده در دپارتمددددان پروتددددز دانشددددکد

سرم فیزیولوژیک شسته شد و داخدل کیسده پالسدتیکی
حاوی پنیه استریل مربوب قرار داد

شدند(.)21

دندانپزشکی ساری و با همکاری دپارتمان قارچ شناسدی

 -4عصدددار آرتیمزیدددا :در ایدددن مطالیددده از شدددیو

دانشکد پزشکی دانشگا علوم پزشکی مازنددران انجدام

تهیه عصار در مطالیه آزادبخت و همکاران استفاد شد.

شد .در این مطالیه آزمایشگاهی تیداد  821دنچر رزیدن

پددس از جمددعآوری گیددا و تاییددد نددام علمددی در گددرو

آکریلی تهیه شد .پدس از تلادیح کاندیددا آلییکدانس بدر

فارماکوگنوزی دانشدکد ی داروسدازی دانشدگا علدوم

روی هددر دنچددر ،دنچرهددا بدده  4گددرو  22تددایی تاسددیم

پزشکی مازندران و تهیه نمونه هرباریومی ،برگهای آن

شددند .در هددر گدرو یکددی از  4مداد ضدددعفونیکننددد

جدا ،پودر و خشدک شدد و اسدانس آن بده روش تاطیدر

دکونکس ،هیپوکلریت سدیم ،آویشدن و آرتیمزیدا در 4

( )Hydrodistilationآماد

شد(.)20

غلطت  0/008 ، 0/08 ، 0/8و  0/0008جهت ماایسده اثدر
ضدعفونیکنندگی اعما شد.

ساخت دنچرهای کامل متحرک

 -8هیپوکلریددددددددت سدددددددددیم  8درصددددددددد :از

به جهت بازسازی شکل روگا و توپدوگرافی سدطح

سدددددفیدکنند هدددددای خدددددانگی موجدددددود در بدددددازار

داخلی دنچر ،به جدای اسدتفاد از بلدوکهدای آکریلدی،

( )Zibavash hygienic @ cosmethic coاستفاد شدد.

دنچرها بیق پروتکل کلی ساخت دنچرهدا تهیده شددند.

نمونهها پس از شستن با آب به مدت  80ثانیه 1 ،الدی 80

بی انجام فرآیندهای ساخت دنچر به جدز مرحلده نهدایی

بار از بریق اسپری کردن به بور کامدل بده هیپوکلریدت

آماد سازی ،در هر مرحله فرآیند ضدعفونی کردن بیدق

آغشته شدند .پس از گصشدت  80دقیاده و یدک سداعت

پروتکل استاندارد زیر صورت گرفت .قیل از تهیه قالب،

نمونهها به وسدیله سدرم فیزیولدوژی (هیپوکلریدت سددیم

تریها (تکسان ،ایران) بوسیله اتوکالو استریل شدند(.)21

 0/1درصددد ،داروپخددش ،ایددران) شسددته شدددند و داخددل

اسپاتو  ،کاسه ،هم زن و دنتیدک هدا بده مددت  0دقیاده

یک کیسه پالستیکی حاوی پنیده اسدتریل مربدوب قدرار

توسط هیپوکلریدت سددیم  8درصدد ضددعفونی شددند.

داد شدند.

قالبها به جهت جلوگیری از آلود شدن توسدط بیمدار،

 -2دکدددددددددددددددددونکس سوالرسدددددددددددددددددپت

از دنتیک ها تهیه شدند 821 .عدد قالب از دنتیدک فدک

( :)Borer Chemie, Switzerlandبیددق دسددتورالیمل

باال تهیه شد .آلژینات بیق دستورالیمل کارخانه سدازند

کارخانه سازند  ،نمونهها پس از شست و شدو بدا آب بده

) (Hydrogum 5, Zhermack clinical, Italyبده صدورت
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در خصوص تاثیر عصار آرتیمزیدا وآویشدن در حدص

مدت  80ثانیه ،از فاصله  20سدانتیمتدر اسدپری شددند تدا

خاصيت ضدعفوني کنندگي هيپوکلریت سدیم،دکونكس

گصشت زمان  2دقیاه جهت ستینگ ،از دنتیک جدا شد.

عصار آویشدن و آرتیمزیدا خداله کده بده عندوان مداد

قیل از ریختن گد بدرای جلدوگیری از انتادا احتمدالی

ضدعفونیکنند استفاد شد ،غلیتهدای متفداوتی تهیده

میکروارگانیسمها از دنتیک به دنچر ،قالب بده مددت 80

شد (غلیتهای  0/008 ، 0/08 ، 0/8و  .)0/0008پدس از

دقیاه توسط هیپوکلریت سدیم ضددعفونی شدد .پدس از

مشدداهد بیددوفیلم قددارچی بددر روی دنچرهددای متفدداوت،

تهیه کست گچی ،تدری اختصاصدی بدر روی آن سداخته

هریک ازغلیتهای تهیه شد از مواد ضددعفونیکنندد

شد .قالبهای نهدایی از دنتیدک فدک بداال تهیده شددند.

مورد نیر به صورت جداگانه روی دنچرها اسدپری شدد.

خمیددر بددیس و اکتیواتددور مددواد االسددتومریک جهددت

بیددد از گصشددت مدددت زمددان  80دقیادده ،سوسپانسددیون

قالبگیدری نهدایی بیدق دسدتورالیمل کارخانده سدازند

مخمری همرا با ماد ضددعفونیکنندد از هدر دنچدر بده

( )Speedex,coltene,germanyو بر اساس انداز قدوس

لولههای استریل شد منتال گردیدد و بدرای خدوانش بدا

فکی  ،مخلوش شدند و پس از گصشت  0دقیاده از زمدان

دستگا اسپکتروفوتومتر آماد شدند .ابتدا بدا کدوت آب

مخلوش کردن ،قالبها از دنتیک جدا شدند .قالبهدا از

ماطر دستگا اسپکتروفتومتر را کالییر نمدود

و سدپس T

بریق غوبده ورکدردن در هیپوکلریدت سددیم بده مددت

هریک از نمونهها را بر اسداس پروتکدل  CLSIدر بدو

 80دقیاددده( ،)21جهدددت جلدددوگیری از انتادددا هرگونددده

مو  nm 020رویت نمودیم (محدود  Tمخمرهدا بیدق

آلودگی احتمالی از دنتیک به دنچدر کامدل ،ضددعفونی

پروتکدددل  10-11مدددیباشدددد)( )21پدددس از خدددوانش،

شدند و پس از آن گ نهایی قالبها ریخته شد .پدس از

سوسپانسیون مخمری همرا با ماد ضددعفونی کنندد را

تهیدده کسددت نهددایی ،بددیس آکریلیددک و وکددس ریددم

بده لولددههددای تمیدز اسددتریل منتاددل کدرد کدده بدده عنددوان

ساخته شدد و رکوردهدای الزم جهدت چیددن دنددانهدا

استاندارد ما در نیر گرفته شدند .در مرحله بید هر یدک

گرفته شد و چیدن دندانها انجام شد.از البراتدوار پروتدز

از سوسپانسددیونهدددا را در محدددیط کشدددتهدددای مالدددت

جهت ساخت دنچرهای کامل استفاد شد .برای سداخت

اکسددترکت آگددار ) )Malt Extract Agarبدده صددورت

دنچرها از آکریل پختندی و بیدق دسدتورالیمل کارخانده

استریک کشت دادیم (کنار شدیله در شدرایط اسدتریل و

)(ProBase Hot, Ivoclarvivadent, Liechtenstein

لوپ استریل شد ) (تصویر شمار .)8

استفاد گردید .بر روی سطح بافتی هی یک از دنچرهدا
پالیش انجام نشد و دست نخورد باقی ماند.

آماد سازی نمونه ها و ضدعفونی کردن
در ابتدا از گونه های اسدتاندارد کاندیددا آلییکدنس
کشت تاز تهیه شد .پدس از آن از کلندیهدای مخمدری
سوسپانسیون  0/0مک فارلند ( )8/0 ×801cfu/mlبا آب
ماطر استریل تهیه نمود و سدطح کدامی دنچرهدا توسدط
سواپ استریل به آن آغشته شد .سپس دنچرها بده مددت
 24تدا  12سداعت در دمددای اتداا قدرار گرفتنددد تدا رشددد
مخمرهدا بددر روی دنچددر بده صددورت ماکروسددکوپی (بدده
حالددت تشددکیل بیددوفیلم روی دنچددر) مشدداهد شددود .در

32

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

تصویر شماره  :1شمارش تیداد کلنی ها () Colony Count

دوره بيست و نهم ،شماره  ، 371خرداد 3131

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 14:46 +0330 on Wednesday November 20th 2019

 20 mlآب به ازای  84 grپدودر مخلدوش شدد و پدس از

مرحلدده بیددد از 4م داد هیپوکلریددت سدددیم ،دکددونکس،

پژوهشی

علی آقاجانی و همکاران

سپس پس از گصشت  41سداعت تیدداد کلدنهدای
هدر پلیدت جداگانده بده روش  Colony Countشدمارش
ضدعفونیکنند میباشد .تمام مراحل فوا برای  4گرو
ماد ضدعفونیکنندد پدس از گصشدت مددت زمدان 00
دقیاه از اسپری دنچرهدا بدا مدواد ضددعفونی کنندد نیدز
انجام گرفت.

یافته ها
نتایج به دست آمد از مطالیه حاضر در مدت زمان
د دقیاه نشان داد که در ماایسه اثر هدر کددام از  4مداد
ضد عفونی کنند با یکدیگر در غلیتهای ، 0/08 ، 0/8
 0/008و  0/0008اختال

مینیدار میباشدد ()P <0/00

به این نحو که دکدونکس بدیشتدرین اثدر ،بده دنیدا آن
هیپوکلریددت سدددیم و پددس از آن آویشددن وآرتیمزیددا
حداقل اثر ضدد قدارچی را ازخدود نشدان دادندد .بدین دو
گددرو مددواد شددیمیایی و بیییددی ،اثددر ضددد قددارچی مددواد
شیمیایی (دکونکس و هیپوکلریت) بسیار قوی تدر دیدد
شد .در غلیدت  0/008نیدز بده جدز در ماایسده دو بده دو
آویشن و آرتیمزیا که اخدتال

مینداداری مشداهد نشدد

( ،)P <0/00در سددایر مددوارد اخددتال

مینددیدار بددود

( .)P <0/00نتایج مطالیه پس از یک سداعت در ماایسده
دو بددده دو آویشدددن و آرتیمزیدددا بدددا غلیدددت  0/08و
هیپوکلریت سدیم و دکونکس بدا غلیدت  0/8اخدتال
مینددیداری مشدداهد نشددد .در سددایر مددوارد اخددتال هددا
مینددیدار بددود ( )P <0/00بدده ایددن نحددو کدده دکددونکس
بیش ترین اثر و به دنیا آن هیپوکلریت سددیم و پدس از
آن آویشن وآرتیمزیا حداقل اثر ضدد قدارچی را ازخدود
نشان دادند .بین دو گدرو مدواد شدیمیایی و بیییدی نیدز،
مواد شیمیایی از قدرت ضد قارچی بیش تری برخدوردار
بودند .هم چنین در ماایسه جداگانه آویشدن و آرتیمزیدا
در زمددانهددای  80و  00دقیادده ،اخددتال

مین دیدار بددود

( )P <0/00و اثر ضدقارچی هر کدام در زمان  00دقیاه،
افزایش زیادی نشان داد (جدو شمار
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.) 8 - 0

غلیت 0/8
زمان
گرو
آرتیمزیا
هیپوکلریت
آرتیمزیا
دکونکس
آویشن
هیپوکلریت
آویشن
دکونکس
هیپوکلریت
دکونکس
آویشن
آرتیمزیا

 80دقیاه
میانگین
20/02
0/82
20/02
0/02
20/22
0/82
20/22
0/02
0/02
0/82
20/22
20/02

SD
1/12
8/20
1/12
0/10
0/10
8/20
0/10
0/10
0/10
8/20
2/10
1/12

 00دقیاه
سطح مینی داری
0/00
0/00
0/00.
0/00
0/00
0/00

میانگین
2/80
8/80
2/80
8/00
0/80
8/80
0/80
8/00
8/80
8/00
0/80
2/80

سطح مینی داری

SD
2/81
8/48
2/81
8/80
2/00
8/48
2/00
8/80
8/48
8/80
2/00
2/81

0/04
0/08
0/00
0/00
0/00
0/00

جدول شماره  :2ماایسه گرو های مختلف مواد ضدعفونیکنندد در
غلیت 0/08
زمان
گرو
آرتیمزیا
هیپوکلریت
آرتیمزیا
دکونکس
آویشن
هیپوکلریت
آویشن
دکونکس
دکونکس
هیپوکلریت
آویشن
آرتیمزیا

 80دقیاه
میانگین
2/00
11/12
2/00
0/10
2/12
11/12
2/12
0/10
0/10
11/12
2/12
2/00

SD
22/21
22/80
22/21
2/08
24/18
22/80
24/18
2/08
2/088
22/801
24/18
22/21

 00دقیاه
سطح مینی داری
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

میانگین
41/00
1/00
41/00
8/02
00/22
1/00
00/22
8/02
8/02
1/00
00/22
41/00

SD
0/10
4/20
0/10
0/10
88/01
4/20
88/01
0/10
0/10
4/20
88/01
0/10

سطح مینی داری
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/01

جدول شماره :3ماایسه گرو های مختلف مواد ضدعفونی کنند در
غلیت 0/008
زمان
گرو
آرتیمزیا
هیپوکلریت
آرتیمزیا
دکونکس
آویشن
هیپوکلریت
آویشن
دکونکس
دکونکس
هیپوکلریت
آویشن
آرتیمزیا

 80دقیاه
میانگین
211/01
200/80
211/01
812/00
112/00
200/80
112/00
812/00
812/00
200/80
212/00
211/01

SD
82/21
88/20
82/21
8/12
84/22
88/20
84/22
8/12
8/12
88/20
84/22
82/21

 00دقیاه
سطح مینی داری
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

میانگین
02/42
00/00
02/42
8/10
8/12
00/00
8/12
8/10
8/10
00/00
8/12
02/42

SD
88/00
0/21
88/00
8/48
80/42
0/21
80/42
8/481.
8/48
0/21
80/42
88/00

سطح مینی داری
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

جدول شماره .4ماایسه گرو های مختلف مواد ضدعفونیکنند در
غلیت 0/0008
 80دقیاه

زمان
گرو
آرتیمزیا

میانگین
002/20

SD
28/00

هیپوکلریت
آرتیمزیا
دکونکس
آویشن
هیپوکلریت
آویشن
دکونکس
دکونکس
هیپوکلریت
آویشن
آرتیمزیا

200/12
002/20
11/10
122/10
200/12
122/10
11/10
11/10
200/12
122/10
002/20

80/21
28/00
81/10
80/22
80/21
80/22
81/10
81/10
80/21
80/22
28/00

 00دقیاه
سطح مینی داری
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
8/00

میانگین
10/02

SD
88/10

00/20
10/02
42/00
812/00
00/20
812/00
42/00
42/00
00/20
812/00
10/02

88/01
88/10
1/01
80/42
88/01
80/42
1/01
1/01
88/01
80/42
88/10
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سطح مینی داری
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
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شددد .هددر پلیددت مخددته یکددی از رقددتهددای مددواد

جدول شماره  :1ماایسه گرو های مختلف مواد ضدعفونیکنندد در

خاصيت ضدعفوني کنندگي هيپوکلریت سدیم،دکونكس

جدول شماره  :5ماایسه اثر ضدعفونی کنندگی آویشن در دو زمدان
 80و  00دقیاه
 80دقیاه

زمان

هرچند هی پروتکل کلینیکی خاصدی بدرای ضددعفونی
کردن دنچرهای رزینی آکریلی وجود ندارد اما اسدتفاد

میانگین

SD

میانگین

SD

مینی داری

20/22

2/10

0/80

2/00

0/000

0/08

212/02

24/18

00/22

88/01

0/000

0/008

112/00

84/22

00/22

1/84

0/000

از عوامل ضد میکروبی برای کنتر و کاهش کلنیهدای

0/0008

122/11

80/22

810/00

80/42

0/000

میکروبیا توصیه میشود .هیپوکلریت سددیم و دکدونکس

0/8

جدول شماره  :6ماایسه اثر ضدعفونی کنندگی آرتیمزیا در دو زمان
 80و  00دقیاه
 80دقیاه

زمان
غلیت

 00دقیاه

سطح

دو مورد از شایعترین مدواد ضددعفونی کنندد شدیمیایی
هستند که در مطالیه حاضر مدورد بررسدی قدرار گرفتندد.
هیپوکلریت سدیم دارای قیمدت ارزان ،کداربرد وسدیع و

میانگین

SD

میانگین

SD

مینی داری

20/02

1/12

2/80

2/81

0/000

0/08

200/22

22/21

41/00

0/10

0/000

زمان مورد نیاز کم جهت ضدعفونی کردن میباشد .این

0/008

211/01

82/21

02/42

88/00

0/000

0/0008

002/20

28/00

10/02

88/10

0/000

ماد دارای کشش سطحی باال ) )75dynes/cmو حداقل

0/8

غلیت مهاری کمتر از  8درصد برای میکروارگانیسدمهدای
علم دندانپزشکی دارای حیطه هدای مختلفدی اسدت

مادداوم نییددر کاندیدددا آلییکددانس ،اسددتا

اور ددوس و...

که با توجه به نوع درمانها احتمدا انتادا عفوندتهدای

میباشد( .)42علیرغم ویژگیهای ذکر شدد بدرای ایدن

مختلف بین بیماران مختلف و بیمار -پرسنل دندانپزشدکی

ماد  ،میاییی از جمله فیالیت خورندگی سدطح فلدز ،اثدر

بسیار باال میباشدد .بیدق مطالیده  ،Millerقطدرات بدزاا

محدرک بدر پوسدت در صدورت تمداس بدوالنی مدددت،

حدداوی  00000بدداکتری مددی باشددند( .)40بیددق مطالیددات

ایجاد قرمزی چشم در صورت تماس با چشم و آسیب به

مختلددف کاندیدددا آلییکددانس ،سددودوموناس و اسددتا

لیاسها به خصوص لیاسهای نخدی را مدی تدوان بده آن

اور وس شایعترین میکروارگانیسدمهدای فرصدت بلیدی

نسیت داد( .)42براسداس تسدتهدای آزمایشدگاهی انجدام

هستند که به راحتی درمیان جمییت پخش میشدوند(.)42،48

شد دوز توصدیه شدد بدرای دکدونکس  0/20درصدد و

همچندین براسداس یافتدههدای حاصدل از مطالیده Egusa

بیف اثدر آن شدامل بداکتریهدا ،قدارچهدا ،توبرکلدوز و

وهمکاران ،قالبهای تهیه شد از دهدان بیمداران حداوی

ویروسها میباشد( .)40،44با این وجود ایدن مداد دارای

میکروارگانیسددمهددای پرخطددری مثددل اسددترپتوکوکهددا،

اثرات نامطلوب و خطر جدی برای چشم و ایجاد خواب

اسدددتافیلوکوک اور دددوس ،کاندیددددا و سدددودوموناس

آلودگی و گیجدی در اثدر استنشداا بخدار آن مدیباشدد.

آ روژینوزا با درصد  800درصد 00/0 ،درصد 1 ،درصد

نتایج به دست آمد از مطالیه حاضدر بیدانگر ضدییفتدر

و  0/0درصد بودند( .)48چسیندگی میکروارگانیسمهدای

بدددودن عصدددار هدددای آویشدددن و آرتیمزیدددا در حدددص

مختلف به ویژ قارچها به رزیدنهدای آکریلدی موضدوع

میکروارگانیسمهای کاندیددایی از سدطح دنچرهدای رزیدن

مهمددی اسددت کدده اسددتفاد از دنچرهددا را بدده مخددابر

آکریلی نسیت به دکونکس و هیپوکلریت میباشد .هرچندد

میاندازد .در مطالیات مختلف نشان داد شد است کده

مشدداهد شددد کدده قدددرت عصددار هددای گیدداهی آویشددن و

گونددههددای کاندیدددا وابسددتگی بدداالیی بدده پلیمرهددای

آرتیمزیا در ماایسده بدا هیپوکلریدت سددیم و دکدونکس در

پالستیکی دارند(.)21

مدت زمان کوتا (د دقیاه) کمتر است ولی در مدت زمان

ابراهیمددی سدداروی و همکدداران در مطالیدده خددود بدده

بیشتدر ( 00دقیاده) ودر غلیدتهدای بداالتر قددرت آنهدا

ماایسدده چسددیندگی کاندیدددا و باکتریددا بددر رزیددنهددای

افزایش مدییابدد .محیدوبی و همکداران در مطالیدهای بده

آکریلدی دنچدر بدیس پرداختنددد کده نتدایج کلدی مطالیدده

بررسی ترکیب شیمیایی و فیالیت آنتدیمیکروبیدا گیدا

مینیداری در چسیندگی قارچی در زمدانهدای

درمنه کوهی بدر روی میکروارگانیسدم هدای مختلدف از

اختال
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غلیت

 00دقیاه

سطح

متفاوت بین رزینهای آکریلی مختلدف نشدان ندداد(.)21

پژوهشی

علی آقاجانی و همکاران

فیالمنتددوس و کاندیدددا آلییکددانس پرداختنددد .در نتددایج

استفاد بیمار باشند .با این وجود به نیر میرسد کده نیداز بده

حاصددل از مطالیدده در مددورد قددارچ هددای فیالمنتددوس و

مطالیددات بددیشتددری جهددت بررسددی تدداثیر ایددن مددواد بددر

کاندیدا آلییکانس نیز قطر هاله مهاری ایجاد شد توسط

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سطح دنچرهدا و سدازگاری

عصددار  ،بددزرگتددر از قطددر هالدده ایجدداد شددد توسددط

این مواد با رزینهای آکریلی مدورد اسدتفاد در سداخت

آمفوتریسین ب ارزیابی شدد( .)40فرزانده و همکداران بده

دنچرها قیل از استفاد عمومی از این مواد میباشد.

بررسی ترکیب شیمیایی و فیالیت ضدقارچی عصار سده

در پایان میتوان نتیجهگیری کرد که نتدایج مطالیده

گونه گیا آرتیمزیا پرداختند .نتایج مطالیه نشدان دهندد

حاضر در بررسی و ماایسده اثدر مدواد ضددعفونیکنندد

فیالیت قوی ضدقارچی  A.aucheriبود(.)41

سنتتیک و شیمیایی هیپوکلریدت سددیم و دکدونکس بدا

 Nakaharaو همکاران در مطالیه خدود بده بررسدی

عصار بیییی آویشن و آرتیمزیا بیانگر تاثیر قویتر مواد

خددواص آنتددیباکتریددا و ضددد قددارچی اجددزا عصددار

شیمیایی در مدت زمان کمتر ( 80دقیاه) نسیت بده مدواد

آرتیمزیا پرداختند و نتایج حاصدل نشدان دهندد فیالیدت

بیییی مدیباشدد ولدی در زمدان بدوالنیتدر ( 00دقیاده)،

این اجزا بود(.)41

آویشن وآرتیمزیا اثری نزدیک به مواد سنتتیک دارند .با

قوی آنتی میکروبیا

امانلو و همکاران در مطالیه خود به ماایسه تداثیرژ

در نیرگرفتن عوارض استفاد از ضدعفونی کنندد هدای

میکونازو  2درصد بدا ژ آویشدن  0/8درصدد در درمدان

شیمیایی و مزایای ضدعفونیکنند هدای گیداهی از قییدل

استوماتیت دنچر پرداختندد .نتدایج مطالیده نشدان داد کده ژ

هزینه کمتر و دسترسی بهتر و با توجه به بومی بودن ایدن

آویشن اریتم سطحی کام را بیشتدر از میکوندازو کداهش

قییل گیاهان در کشور ،میتدوان ضددعفونیکنندد هدای

میدهد اما به انداز میکونازو در کاهش تیداد کلندیهدای

بیییی را جایگزین مناسیی برای بسیاری از موارد کنتدر

کاندیدا از سطح دنچر موثر نیست( .)20در مطالیده ابراهیمدی

عفونت در دنچرهای آکریلی دانست.

ساروی و همکاران ،کارایی اسانس آویشن و کلرهگزیدین
0/82درصد در حص کلنیهدای کاندیددا و اسدترپتوکوک

سپاسگزاری

ویریدددانس از سددطح دسددتگا هددای ارتودنسددی متحددرک

مااله حاضر مستخر از پایدان نامده دکتدری بدا شدمار

آکریلی با یکدیگر ماایسه شدکه کلرهگزیدین بده بدور

بدددر  8822و کدددد اخدددالا IR.MAZUMS.REC.94در

مینددی داری مددوثرتر از آویشددن بددود( .)41از آنجددا کدده

دانشددگا علددوم پزشددکی مازندددران مددیباشددد .از همکدداری

عصار آویشن و آرتیمزیا ،بیییی ،ارزان ،با بوی خدوب

میاونت پژوهشی دانشگا علوم پزشدکی مازنددران و گدرو

و حداقل عوارض جانیی هستند (تا جایی کده در صدنایع

قارچ شناسی این دانشگا در حمایت از این بر  ،قددردانی

غصایی استفاد میشوند) ،میتوانندد جدایگزین ارزشدمندی

و تشکر میشود.
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